Vycházka do Ostré
Naše třída 5.C ze ZŠ Bedřicha Hrozného se rozhodla, že půjde pěšky do Ostré. Na cestu
jsme se vydali 24. 5. 2019 a v čele naší výpravy byl náš pan třídní učitel Ondřej Šturm.
Sraz u školy byl v 7:45. Dorazili jsme všichni, dokonce včas, počasí bylo krásné a nic
nám nebránilo vydat se na cestu. Vyrazili jsme, prošli jsme město k nádraží a podchodem jsme
došli do Litole. Cesta byla pohodová, nikam jsme nepospíchali, povídali jsme si a měli jsme
dobrou náladu. Prošli jsme Litol a pak jsme polní cestičkou došli k Labi. Bylo po dešti, pole
trochu bahnité, naše boty špinavé, ale to nám nevadilo, vždyť jsme byli venku v přírodě. Naše
trasa vedla podél řeky Labe, pozorovali jsme přírodu a užívali jsme si to, že můžeme být
společně venku.
V půlce cesty nastal čas na občerstvení. Našli jsme menší plácek u Labe, kde jsme si
sedli a společně jsme se nasvačili. Na tomto místě jsme strávili zhruba půl hodiny a poté jsme
pokračovali v naší cestě dál. Po necelých sedmi kilometrech chůze jsme se napojili na
asfaltovou cestu, která vede od Labe do Ostré. Měli jsme dobrý čas, a proto našeho pana
učitele napadlo, že bychom se mohli podívat k jezeru, a tak jsme šli. Prošli jsme kemp a obešli
jsme celé jezero, bylo tam opravdu nádherně. Na cestě od jezera jsme narazili na minifarmu,
kde jsme mohli zhlédnout spoustu krásných zvířátek, ale také ovce, kachny a prase.
V Ostré jsme přešli hlavní křižovatku a pokračovali jsme ulicí směrem k nádraží. Z této
ulice jsme po pár metrech odbočili doleva na malou, úzkou pěšinku, která vede k cukrárně.
Nutno dodat, že cukrárna byla cílem naší výpravy ☺. Zde jsme si dali opravdu výbornou
točenou zmrzlinu a ledovou tříšť, která byla také vynikající, doporučujeme všem.
Z cukrárny jsme se vydali na dětské hřiště, které se nachází v Ostré u obecního úřadu.
Hřiště se nám velmi líbilo, bylo nové, hezké a čisté. Někdo si hrál s míčem, někdo byl na
prolézačkách a houpačkách, někdo seděl na trávě a odpočíval. Všichni jsme si našli nějaké
místo, které se nám na tomto hřišti líbilo. Po hodině jsme se vydali na vlakovou zastávku.
Cesta na zastávku nebyla dlouhá. Na zastávce jsme počkali 5 minut, než nám přijel vlak.
Ve vlaku jsme si ani nesedli, protože to nemělo moc cenu na těch pár minut. Příští zastávka?
Lysá nad Labem, jsme doma. Na nádraží jsme si dali rozchod a šli jsme domů.
Ušli jsme takřka 11 km, byli jsme nadšení, všem se procházka líbila a určitě si nějaký
podobný výlet rádi zopakujeme.
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